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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:Framställning 0346/2008, ingiven av Wolfgang Priwitzer (tysk medborgare), om 
erkännande av hans certifikat för radiokommunikation på kortdistans under 
segling

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren innehar ett certifikat för kortdistanskommunikation (Short Range Certificate, 
SRC) med (radio)sändningsutrustning på segelbåtar. För att få detta certifikat gick han en kurs 
och gjorde ett prov som han klarade med goda vitsord. Certifikatet utfärdades av det brittiska 
kungliga segelsällskapet, men det erkänns inte av det tyska segelsällskapet. Av de stödjande 
handlingar som framställaren bifogat framgår det att det behöriga tyska ministeriet 
ursprungligen erkände certifikatet, men att man omprövade detta beslut i ett senare skede. 
Framställaren anser att de tyska myndigheternas inställning strider mot principen om 
ömsesidigt erkännande av examensbevis i Europa och ber Europaparlamentet om hjälp.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 22 oktober 2008

Framställaren är lärare och har följt kurser i radiokommunikation i seglingsskolan Schneiders 
regi (en skola som av allt att döma har sin bas i Tyskland) för att kunna ägna sig åt segling på 
sin fritid. Certifikatet för radiokommunikation på kortdistans har utfärdats av det brittiska 
kungliga segelsällskapet (Royal Yachting Association, med bas i Storbritannien) efter ett prov 
i seglingsskolan Schneiders regi. Det förefaller emellertid som om de tyska myndigheterna 
inte längre erkänner detta certifikat som utfärdats i Tyskland till tyska medborgare eller 
utländska medborgare som bott i Tyskland i mer än ett år.
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Synpunkter på framställningen

Erkännande av yrkeskvalifikationer regleras i direktiv 2005/36/EG1. Detta direktiv är dock 
endast tillämpligt på reglerade yrken. I detta fall har framställaren fått sitt examensbevis och 
kräver att detta ska erkännas för en fritidssysselsättning. Följaktligen kan inte reglerna för 
erkännande av yrkeskvalifikationer tillämpas.

Kommissionen anser dock att de tyska myndigheternas motiv för att inte erkänna 
SRC-certifikatet bör klargöras och utredas. De tyska myndigheternas ståndpunkt skulle kunna 
ses som en vägran att erkänna examensbevis som utfärdats inom ramen för franchiseavtal. Ett 
franchiseavtal är ett avtal mellan en läroanstalt i medlemsstat A och en läroanstalt i 
medlemsstat B enligt vilket en elev kan få ett examensbevis utfärdat från läroanstalten i 
medlemsstat A efter att ha följt en utbildning i medlemsstat B och blivit godkänd i 
examensprov som följer standarden för läroanstalten i medlemsstat A.

I sitt förhandsavgörande av den 13 november 2003 i fallet Neri2 förklarar EG-domstolen:

”Artikel 43 EG utgör hinder för en sådan administrativ praxis som innebär att 
examensbevis avseende magisterexamen, vilka har utfärdats av ett universitet i en 
medlemsstat inte kan erkännas i en annan medlemsstat när den undervisning som 
ligger till grund för dessa examensbevis har utfärdats i denna sistnämnda medlemsstat
av en annan läroanstalt i enlighet med ett avtal mellan dessa båda läroanstalter.”

Kommissionen anser att domstolens resonemang skulle kunna vara tillämpligt även i detta 
fall, med kurser som ges i Tyskland av en annan läroanstalt än den i Storbritannien som 
utfärdar examensbeviset.

Närmare bestämt anser domstolen i fallet Neri att det allvarligt kan störa läroanstaltens 
utövning av sin ekonomiska verksamhet i en annan medlemsstat om en sådan utbildning inte 
erkänns (jfr punkt 43).

Slutsats
Under dessa omständigheter anser kommissionen i princip att SRC-certifikat som utfärdats i 
Tyskland av det brittiska kungliga segelsällskapet borde kunna erkännas. Kommissionen har 
emellertid ännu inte all information för att kunna uttala sig och kommer att ta kontakt med de 
tyska myndigheterna för att förhöra sig om motiven till att SRC-certifikat som utfärdats av det 
brittiska kungliga segelsällskapet i Tyskland inte erkänns.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22–142).
2 EG-domstolens dom av den 13 november 2003 i mål C-153/02 Neri, REG 2003, s. I-13555.
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